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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR FALKENBERGS FUB 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2016 
V ordförande Ann-Margret Högberg  2016 
Sekreterare Monica Carlsson  2017 
V sekreterare Inger Myrén  2016 
Kassör Birgitta Myrén  2017 
Övriga ledamöter Andreas Engebrethsen  2016 
 Marianne Möller  2017 
 
I tur att avgå Karin Borgström 
 Ann-Margret Högberg 
 Inger Myrén 
 Andreas Engebrethsen 
 
Ersättare Elin Andersson 
 Ing-Marie Lovén 
 Sune Svensson 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 Inger Myrén 
 
Revisorer Bengt Rudqvist 
 Christian Almbecker 
 
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adj ledamöter Willy Engebrethsen 
 Christer Eklund 
 
Medlemsrådgivare Karin Borgström 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Kicki Winbo 
 Ann-Catrine Bengtsson 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Åke Lönnqvist 
 Johan Lönnqvist 
 Marie Johansson 
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Aktivitetskommittén, forts Jörgen Gunnarsson 
 Anneli Andersson 
 Göran Carlsson 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
 

Medlemmar 
Falkenbergsortens FUB har under året haft 269 (270) medlemmar (Föregående års 
siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 180 kronor per medlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls på Hamnkrogen, Falkenberg, den 4 mars 2016. Årsmötet inleddes med 
en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Styrelsens ordförande, Karin 
Borgström, gjorde en resumé av året som gått och hälsade därefter alla välkomna till 
årsmötet. 
 
Till ordförande för mötet valdes Monica Rudqvist och till sekreterare Monica Carlsson.  
Avgående ledamöterna Elisabeth Johansson och Cenneth Ulfström i styrelsen avtacka-
des för ett engagerat arbete i FUB. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid.  
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 9 protokollförda styrelsemöten. 
 

Det intressepolitiska arbetet 2016 
Falkenbergs kommun har genomfört en ny upphandling av de verksamheter som 
Humana och Nytida ansvarade för. Det blev Frösunda som fr.o.m. 2016-11-01 tog över 
driften av service- och gruppbostäder och Bräcke Diakoni som tog över daglig verk-
samhet. 
 
Ny upphandling av personlig assistans, som Frösunda ansvarar för idag, pågår. 
Beslutsförslag till Socialnämnden ska vara klart 2017-02-22. 
 
En stor fråga som kom upp i slutet av året var förflyttning av särskoleverksamheten. 
FUB har engagerat sig för att främja dialog mellan beslutsfattare och berörda parter 
samt stötta föräldrar och personal mot den planerade flytten till Söderskolan i Heberg. 
 

Aktiviteter 
Aktivitetskommittén har träffats vid tre tillfällen för planering m.m. 
Årets aktiviteter startade den 12/1 med Sång och Musik tillsammans med Christer och 
Rasmus.   
Den 14/2 blev det korvfrossa i Runda Huset samt musikunderhållning av Kurt och Neil. 
Tre eftermiddagar med bingo har anordnats. Påskbingo 20/3, ordinarie bingo 26/8 och 
julbingo 21/11 
Tillsammans med Falkenbergs orienteringsklubb har vi haft ”prova-på-dagar under april, 
maj och med Falkenbergsortens Ryttarförening i september. 
Årets resa gick till Pannkaksladan i Höganäs den 21/5.  
Ca 80 deltagare firade Midsommar i Hambologen den 25/6. 
Grillkvällen den 24/7 i Ringsegård blev en härlig aktivitet i ett fantastiskt väder. 
Den11 september hade vi återigen en jättetrevlig eftermiddag med Falkenbergs 
Sjöräddningssällskap. I ett varmt och skönt väder åkte vi ut på havet.  
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Som vanligt anordnade Falkenbergs FUB årets bad på Halmstad Arena, där alla i 
Halland är inbjudna. 60 talet deltagare passade på att bada denna lördag 1/10. Läns-
förbundet sponsrade aktiviteten. 
Den 29/10 var det stor höstfest med hattparad i Vinbergs bygdegård. 80 deltagare åt 
god mat från Ekholmen och dansade till Christer och Rasmus. Priser till bästa hattar 
delades ut. 
Årets aktiviteter avslutades som sig bör med julfest i Vinbergs Bygdegård den 3/12. 
Ca 100 personer deltog i sång, dans och lotterier. 
 

Övrigt 
 
Laxringen 
Laxringen har under året haft fyra möten. En tvådagars kick off på Sjöareds Nya Gästis 
i Knäred. Där planerades och utvecklades Dans Fuegon med två nya danser. Studie av 
FUB-nytt som ledde till att styrelsen numera även ger ut FUB-nytt på lättläst. Genom-
gång av Växjös dokument om godmanskap. 
 
Under året har Laxringen även deltagit vid två medlemsmöten i Hallandsklippan. Vid 
årsmötet i februari hade Hallandsklippan anordnat en egen ”gala” på Hamnkrogen i 
Falkenberg. Detta som ersättning för den uteblivna galan på Stadshuset i Stockholm i 
december 2015. Menyn från Stockholm återskapades och det blev underhållning i form 
av Josephine & The River Boys.  
 
Laxringen har anordnat 10 tillfällen med Dans Fuego i Fajansskolan. En populär aktivi-
tet där målet är att röra på sig till latinamerikansk musik efter egna förutsättningar.  
 
Elin Andersson har under året varit med vid samverkansmöten med Falkenbergs 
kommun. Där har Laxringen även i år försökt få till ett genomförande av ett ”Följa-med-
kort”. Frågan om ett Friskvårdskort för personer inom daglig verksamhet har också lyfts. 
 
Loppmarknad 
FUB har under året fortsatt att regelbundet medverka på loppmarknaden i Växthuset. 
Ett bra sätt att visa upp och ”marknadsföra” Falkenbergs FUB. Bl.a. visar vi ett bildspel 
på en dataskärm och informationsmaterial finns också tillgängligt.  
Vi anordnade en stor loppmarknad på Mötesplats Mölle den 2/7. 

Hemsidan 

Hemsidan har i år byggts ut med två nya sidor: ”Loppmarknad Falkenbergs FUB” och 

”Anhörigstöd”. Gunilla fortsätter att tipsa om lättlästa böcker tre gånger om året. 

 
Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i Social-
nämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. 
 
En fråga som vi arbetat med hela året är ”Följa-med-kortet”. Kultur- och Fritidsnämnden 
fann utredningen positiv, men har ännu inte beslutat om ett genomförande. FUB fort-
sätter att bevaka frågan. Samverkan har också handlat om kompetenssatsning för per-
sonal, anhörigkonsulentens uppdrag och behovet av en s.k. ”lotsfunktion” (någon som 
kan hjälpa föräldrar/företrädare att samordna alla kontakter). Andra frågor på agendan 
har varit riktlinjer och avgifter för färdtjänsten, kvalitetsuppföljning samt habiliteringser-
sättningens koppling till matkostnaden.  
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FUB har också samverkat med Attendo, Frösunda Assistans, Humana, Nytida, Barn- 
och Utbildningsnämnd/förvaltning samt Kultur- och Fritidsnämnd/förvaltning. 
 

Lotterier 

Under midsommarfesten och julfesten har vi haft lotterier med ett flertal vinster.  

Till dessa lotterier har vi bl.a. fått skänkta vinster av Gunn Johansson och Meg 

Börjesson. 

Under året har vi sålt många Sverigelotter och vi vill passa på att tacka alla som köper 

lotter. 

 
Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet ”FUB-Nytt” har utkommit med 3 nummer under året, både i en lättläst 
och i en vanlig version. 
 
FUB deltog med informationsbord på Pride-festivalen i somras. I september medver-
kade vi på Sparbankens dag i Falkhallen.  
 
Administration 
Utöver styrelsens administrativa arbete har Bild- & Datagruppen på Nytidas Dagcenter 
hjälpt föreningen med diverse administrativa arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter 
övergick till Bräcke Diakoni den 1/11. 
 
Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå.  
 
Representation 
Karin Borgström är ledamot i Kommunala Handikapprådets Referensgrupp (KHRR) och 
deltar i vissa möten i Kommunala Handikapprådet (KHR). 
 
I FUBs länsförbundsstyrelse har Karin Borgström varit vice ordförande, Monica 
Carlsson sekreterare och adjungerad ledamot. Willy Engebrethsen och Gunilla Karlsson 
har också varit adjungerade ledamöter. Gunnel Carlsson har varit ledamot i Länsför-
bundets valberedning.  
 
Representanter från Falkenbergs FUB i Hallandsklippan är Gunilla Karlsson, ordfö-
rande, samt ledamöterna Elin Andersson, Hasse Jansson och Cecilia Andersson. Utan 
våra handledare hade dessa möten inte varit möjliga att genomföra. Hallandsklippan 
har haft 2 protokollförda medlemsmöten samt 1 årsmöte under året.  
 
Gunilla Karlsson är ledamot i Riksklippans styrelse och ingår också i ett par arbetsgrup-
per på riksnivå.  
 
Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Medlemsrådgivaren ska vara ett stöd för medlemmar i alla åldrar och i alla möjliga 
frågor. I år har många haft frågor i samband med övergången till nya entreprenörer för 
boende och daglig verksamhet. Många föräldrar har också hört av sig om särskolan. 
Jag har deltagit i medlemsmöten och informationsträffar. 
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Projekt 2016 
Willy Engebrethsen/Delta Konsult har under 2016 fortsatt projektet ”LSS-lagens till-
lämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring 
och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets”. 
för Länsförbundet FUB i Halland. 
 
Syftet med projektet är att stärka rättsskyddet och skapa bättre garantier för att kvalitén 
i kommunala och upphandlade verksamheter ges enligt LSS-lagstiftningens grundläg-
gande intentioner. 
 
Ett av de viktigaste medlen att nå detta mål är att sprida kunskap och då framförallt till 
företrädare i form av god man, förvaltare eller anhörig. 
 
Några projektaktiviteter under året: 

 Fortsatt följa upp Frösundas boende i Halmstad. Bl.a. genom kontakt med 
ordförande för socialnämnden, Ella Kardemark, möten med anhöriga/företrädare, 
tidningsartiklar och kontakt med IVO. Begärde att en ”haveriutredning” skulle 
göras för att få en bild av hur det kunnat bli så här illa utan att kommunen agerat. 

 Varit aktiv i ny upphandlingsprocess i Falkenberg av daglig verksamhet och 
grupp- och servicebostäder utifrån ett kvalitets- och rättssäkerhetsperspektiv. 

 Följer konsekvenserna av att Frösunda sedan den 1 november ansvarar för 17 
grupp- och servicebostäder i Falkenberg. Bl.a. genom att delta i samverkans-
möten med Frösunda. 

 Föreläst på godemans-utbildning i Halmstad och Kungsbacka, informerat om 
projektet för Vänsterpartiet i Halmstad. 

 Deltagit på godemans-träffar i Falkenberg. 

 Genomfört medlemsträffar för FUB i Falkenberg om boende. 

 Följer Regeringens LSS-utredning. 

 Fortsatt ta del av nya förvaltnings- och kammarrättsdomar. 

 Aktiv på Facebook. 

 Föreläsning på Vårdvux i Falkenberg. 

 Föreläsning i Halmstad ”Efter särskolan” där jag bl.a. presenterade projektet. 

 Fortsatt följa olika ärenden genom rättsprocessen. I Kungsbacka handlade ett 
ärende om kontaktperson, där vi först förlorade i Förvaltningsrätten, överklagade 
till Kammarrätten och vann där. I tidningen Norra Halland var nedanstående 
artikel med: 

Utdragen process om kontaktperson  

8 november 2016 

 
 

”Kalle har haft kontaktperson i många år. Kungsbacka kommun ville dra in insatsen men 

Kalle överklagade. Efter en utdragen rättsprocess har han fått rätt. 

– Det har tagit alldeles för lång tid, säger Sven Rahm, god man. 

 

http://norrahalland.se/utdragen-process-om-kontaktperson/
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Kalle, som egentligen heter något annat, hade haft kontaktperson sedan 2008. Insatsen 

fungerade bra och de hittade på olika aktiviteter tillsammans. Kalle har en utvecklings-

störning och bor sedan flera år tillbaka på ett LSS-boende. 

 

I juni 2015 beslutade Nämnden för Funktionsstöd att Kalle inte längre var i behov av 

kontaktperson. Han gick då, med hjälp av sin gode man, till Förvaltningsrätten och 

överklagade beslutet. Till sin hjälp hade de ett rättsombud från FUB, en intresseorgani-

sation för människor med utvecklingsstörning. I rätten hänvisade de till domar där per-

soner i andra kommuner fått rätt i liknande fall. Men Förvaltningsrätten gav kommunen 

rätt. Ärendet togs senare upp även i Kammarrätten, vilken gick på Kalles linje. I sep-

tember i år föll domen som gav honom rätt till en kontaktperson. Kommunen begärde då 

prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men det togs aldrig upp. 

 

Under det dryga år som den rättsliga processen har tagit har Kalle varit utan kontakt-

person, något som enligt Sven Rahm har påverkat honom negativt. 

– Rent psykiskt har han inte mått bra. Han har mest suttit hemma och tittat på TV. 

Sven Rahm poängterar att boendepersonalen anordnat flera aktiviteter, men att Kalle 

ändå har behov av en kontaktperson. 

– De gör ett jättebra jobb, men det där spontana är inte deras roll. Syftet med kontakt-

person är att ha en vikarierande kompis, om man säger så, att träffa en människa 

utanför sin sfär. 

 

Sven Rahm har nu sett till att Kalle har fått en ny kontaktperson. Enligt honom är det 

inte bara Kalle som fått kämpa för att ha kvar insatsen. 

– Jag har fått reda på att många andra som bor på olika boenden också blivit av med 

sina kontaktpersoner. Vi gode män får strida för att de ska få ha dem kvar. 

 

Att kommunen överklagar domar och beslut liknande Kalles fall är inte ovanligt, enligt 

Willy Engebrethsen, rättsombud för FUB i Halland. Han menar att kommunen ofta av-

slår ansökningar om stöd och hänvisar till att överklaga beslutet. Förlorar kommunen i 

första instans överklagar de till nästa. 

– De utnyttjar rättsosäkerhetsläget. De gör en negativ tolkning av lagen och avslår 

hellre än att bevilja, förmodligen på grund av ekonomiska orsaker. Det har ju även 

funnits kringresande konsulter som har lärt kommuner att avslå. 

 

Willy Engebrethsen menar att kommunen utnyttjar det faktum att de flesta privatperso-

ner inte har förmåga att överklaga i så många instanser som Kalle har gjort. 

– Kommunen har lärt sig att överklaga, då de flesta inte orkar ta det vidare. Kalle hade 

inte klarat av att överklaga utan min hjälp. 

 

Han ser allvarligt på kommunens agerande mot Kalle och andra i liknande situation. 

Förutom att företräda FUB:s medlemmar i rättsliga frågor driver Willy Engebrethsen 

även ett projekt där han tittar på rättssäkerheten i de fall där människor ansökt om 

insatser enligt LSS. 

– Jag har konstaterat att det inte finns någon rättssäkerhet i systemet, fastän det finns 

en lag som ger dem rätt. 

 

Elina Bratt Lejring” 
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 Ett annat ärende handlade om en man i Varberg, som vid flera tillfällen ansökt 
om Bostad med särskild service men fått avslag och även förlorat i domstolen. 
Denna gången fick mannen rätt i Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten 
avslog kommunens försök till överklagan. 

 

Året som Rättsombud 
Ärenden jag som rättsombud har varit engagerad i har bl a handlat om: 

 Avslag på korttidsvistelse. 

 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar. 

 Hjälpt till med ansökningar av olika slag. 

 Hjälpt till med överklagningar. 

 Hjälpt till med assistansärenden. 

 Stöttat föräldrar avseende särskolefrågor. 

 Deltagit på ett antal möten för att få till en fungerande daglig verksamhet. 

 Medverkat på ett antal Individuella planer enligt LSS och Genomförandeplaner 
 
Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner samt i andra delar 
av landet. 
 
Vissa är omfattande och kan pågå i flera år med överklagningar och deltagande på olika 
former av möten, medan vissa bara handlar om muntlig vägledning eller hjälp med att 
skriva ett överklagande. Något ärende har jag skickat vidare till annat rättsombud. 
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KOMMENTAR TILL BOKSLUT PER 2016-12-31 
Falkenbergsortens FUB 
(849000-5751) 
 
 
 
 
 
Humanfonden har under året ökat med 3 768 kr. 
 
Vid slutet av året uppgick våra likvida medel till 408 671 kr (f å 425 503 kr), 
se balansräkningen under tillgångar. 
 
Vi hade skulder på 1 852 kr (f å 8 825 kr). 
 
Vad gäller aktiviteter och möten har FUB inte tagit några inträden förutom 
vid årsmötet, After Work samt höstfesten. Vi har fått in 5 270 kr 
(f å 8 390 kr) medan kostnaden uppgår till 32 609 kr (f å 42 052 kr). 
 
Loppis och lotterier har gett ett tillskott med 28 568 kr (f å 19 742 kr). 
 
Medlemsutbildning avser Katrinebergskurser och har i år kostat 1 200 kr. 
 
Höstfestens inträden gav 11 483 kr och kostnaden blev 24 516 kr, ett netto på 
-13 033 kr. 
 
Övr. externa kostnader avser porto, driften för kopiatorn samt kopiepapper o s v. 
 
Årets resultat är en förlust på 4 447 kr (f år -16 331 kr), vilket är rimligt med tanke 
på de subventioner som gjorts på resor och aktiviteter under året. 
 
 
 
Falkenberg 2017-01-19 
 
Birgitta Myrén 
Kassör Falkenbergsortens FUB 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

Falkenbergsortens FUB (849000-5751) 
    Balansrapport 
    Tillgångar 
 

2016-12-31 
 

2015-12-31 

  Anläggningstillgångar 
        Humanfonden 
 

60682 
 

56914 

  Omsättningstillgångar 
        Uppl. intäkter 
 

1644 
      Kassa 

 
5 

 
0 

    Bank 
 

17684 
 

22376 

    Falkenbergskontot 
 

90982 
 

103127 

    Fasträntekontot 
 

300000 
 

300000 

Summa tillgångar 
 

470997 
 

482417 

     Skulder och eget kapital 
      Eget kapital 
        Årets resultat 
 

-4447 
 

-16331 

    Balanserat resultat 
 

473592 
 

489923 

  Kortfristiga skulder 
        Leverantörskulder 
 

1852 
 

3225 

    Övriga uppl. skulder 
 

0 
 

5600 

Summa skulder och eget kapital 
 

470997 
 

482417 

     Resultaträkning för tiden 2016-01-01 till 2016-12-
31 

   Intäkter 
 

2016 
 

(f.år) 

    Aktiviteter och möten 
 

5270 
 

8390 

    Höstfest 
 

11483 
 

0 

    Lotterier 
 

29045 
 

30724 

    Loppis 
 

16108 
 

8818 

    Medlemsavgifter 
 

15335 
 

15760 

    Komunala bidrag 
 

21000 
 

21000 

    Övriga bidrag o gåvor 
 

15123 
 

24063 

    Finansiella intäkter 
 

7724 
 

4983 

Summa intäkter 
 

121088 
 

113738 

     Kostnader 
        Aktiviteter o möten 
 

-32609 
 

-42052 

    Höstfest 
 

-24516 
 

0 

    Lotterier 
 

-10450 
 

-15000 

    Loppis 
 

-6135 
 

-4800 

    Medlemsutbildning 
 

-1200 
 

-4800 

    Laxringen 
 

-3029 
 

-2536 

    Trycksaker 
 

0 
 

-11713 

    Övr. externa kostnader 
 

-26758 
 

-24757 

    Övriga kostnader 
 

-5441 
 

-5004 

    Styrelsens arvode, kurser o konf. 
 

-15397 
 

-19407 

Summa kostnader 
 

-125535 
 

-130069 

Årets resultat 
 

-4447 
 

-16331 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 
 
Mål och teman för Falkenbergsortens FUB 2017  
 
- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 
 genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem 
- Öka medvetenheten hos gode män i kommunen om det stora ansvar som upp-
 draget innebär 
- Följa den statliga utredningen om LSS och personlig assistans. 
 
Målsättningar nu och i framtiden 
 
Falkenbergsortens FUB kommer att fortsätta arbetet för att invånare med utvecklings-
störning i Falkenberg ska ha  
 

- bra bostäder med tillgång till hjälp och stöd i tillräcklig omfattning. 
 FUB anser att det är självklart att man ska kunna välja var i kommunen man vill 
 bo 
 

- en ekonomisk situation som inte innebär ett ”liv i fattigdom” och där man inte 
 ska behöva ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. 
 
- meningsfull sysselsättning på arbetstid  
 FUB anser att man ska ha inflytande över val av daglig verksamhet så att den blir 
 meningsfull. Det är självklart att grupper inom daglig verksamhet har ett litet antal 
 medarbetare och tillräckligt med personal. 
 Vi ska också arbeta för att fler personer kommer ut i arbetslivet. 
 
- en inkluderande särskola som ger alla elever bästa möjliga utveckling. 

 
- en meningsfull fritid 
 FUB anser att det är självklart att personer med utvecklingsstörning erbjuds och 
 uppmuntras att delta i fritidsaktiviteter. 
 FUB anser att den som behöver ledsagning för att kunna delta i samhället ska få 
 det. Man ska inte ha någon merkostnad för detta stöd. 
 
Falkenbergsortens FUB ska genomföra ovanstående genom att 
 
- bevaka våra medlemmars rättigheter enligt lag genom 

 samverkan med Socialnämnd/Socialförvaltning och andra aktuella nämnder i 
 Falkenbergs Kommun 
 samverkan med privata bolag som utför drift av boenden, daglig verksamhet och 
 barnverksamheter m m samt samverkan med särskolan  
 

- bevaka och följa utvecklingen inom de upphandlade verksamheterna, speciellt 
 avseende eventuella konsekvenser av personalminskningar m m, 

- bevaka upphandlingsunderlag för kommande upphandlingar 
 
- samarbeta inom FUB på läns- och riksnivå 
- arrangera olika aktiviteter så att alla har möjlighet att delta 
- informera mer aktivt om vår verksamhet 
- stödja Hallandsklippan, bl a med handledare 

- stödja Laxringen och handledare genom att avsätta medel i budgeten. 


